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உllளB

30

1dsB உXrtெதgதl மGHm பரேலாகm எYtBkெகாllளpபYதl நடnத வRஷm

30 or 31

சDl (பDl) 30 வய(l ெபாB வா6Jl νைழதl

30-33

சைபXMைடய ipபr sேதவா2 மரணt(G_ வjJ=ட 5க6Dகll

33

பDKMைடய தமs_ πரயாணm மGHm மனமாGறm அைடதl

34

ப,pபதG_ மGHm ஓyD எYpபதGெக2H அேரπயாJl காலm கjpபB

35

மன மாGறt(G_p π2N பDKMைடய µதl எRசேலm - πரயாணm µதl
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35-43
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வRதl

44

வரpேபா12ற பmசtைதk _dtB அகNJMைடய nrkக தCசனm (அpேபாs
11.27க.க)

45

அHவைடX2ைமXனாl எRசேல]l பmசm ஆரmπtதl

_9rகாலm
45-46
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47 வசnத காலm
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qpNR nJl
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உllளB

48 ேகாைட
காலm வைர

இkேகா5யாJl

48 இைலt(h
காலm வைர

usதராJl

_9rகாலm
48-49

ெதrைபXl

49 πpரவC-ேம
வைர

usதராää இேகாvயாää அn(ேயா1யாää மGHm πs(யா வjயாக
ெசlrதl.

49 p2-pைல
வைர

ெபrகµJl 8dய ஓyD

49 ஆகsY

கலாt@ 5Rபm எgதpப=டகாலm

_9rகாலm
49-50

ipபrக92 w=டt(l கலnBெகாllவதGகாக பDl 3வB µைறயாக ெசlrதl
(அpேபா15)

வசnதகாலm 50

பDKMைடய 2-வB ]ஸனC πரயாண ஆரmபm

50 ேகாைட
காலm

கலாt(ய πரேதசŋக9l க=டpப=ட சைபக9l (RmபDm பாrtதl

50 அkேடாபr

ஆ8யா µgவBm மGHm BேராவாJl

50 ,சmபr வைர

πKpNJl

50 ,சmபr - 51
ேம

ெதசேலாvk1யாJl

51 ேம-pைல

ெபேரயாJl

51 ஆகsY

ஏெத2sl

51 ெசpடmபr 53 மாrc

ெகாCnBJlää ெகாCnBJl இRnத 18 மாதŋக9l µதlபாதt(l 1
ெதசேலாDk*யr 2 ெதசேலாDk*யr 5Rபm எgதl

53 மாrc

பsகா பQ,ைகkகாக பDr எRசேலµk_ 4வB µைறயாக ெசlrதl

53 p2

பDKMைடய 3வB ]ஸனC πரயாண ஆரmபm

53 pைலஆகsY

கலாt(ய πரேதசŋக9l க=டpப=டசைபகைளc (RmபDm ெச2H
பாrைவXYதl.

53 அkேடாபr 56 ஜனவC

எேபUJ, எேபUJl இnத 27 மாதŋக9l 1 ெகாFn@யr 5Rபm எgதpபYதl

56 πpரவC

BேராவாJl
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56 நவmபrவைர

ெமசபேடா]யாJl ெமசேபாேடா]யாJl 2 ெகாFn@யr 5Rபm எgதpபYதl

56 ,சmபr - 57
πpரவC

அகாy ேதசŋக9l 3மாதŋகll இRnB ெகாCnBJKRnB ேராமr 5Rபm
எgதl

57 மாrc

πKpNk_ πரயாணm

57 ஏpரl

πKpNJKRnB Bேராவா வjயாக எRசேலµk_ πரயாணm ேபா_தl

57 ேம

ெபnேதா ெகாsேத பQ,ைகk_ µ2N பDl எRசேலµk_ 5-வBµைறயாக
ேபா_தlää எRசேல]l உllள ஏ6ைமயான ஏைழ zத 1dsதவrக{kகாக
ெமசபேடா]யா கா|kைககைள ெகாQY ெசlrதl.

57 p2 - 59
pைல

பாலாsதாvl 8ைறXHpN வாசmää µk1யமாக ெசசCயாJl

59 ஆகsY - 60
,சmபா

ேராமாNCk_ ைக(யாக πரயாணm

60 πpரவC - 61
,சmபr

ேராமாNhXl அரசாŋக ைக(யாXRnB Jசாரைணk_
எ(rpபாrtBkெகாQ,RpபB

61 ஆரmபt(l

ெகாேல9யrää πேலாேமா4kH மGHm எேபJ 5Rபŋகll எgதpபYதl

61 µ,Dµ2N

πKpπயr 5}பm எgBதl

61 µ,Jl

Jசாரைண மGறm _GறமGறவராy JYதைல ெசyயpபYதl

61 - 66

பDKMைடய மGற πரயாணŋகll
இkகாலk க=டŋக9l 1 LேமாtேதM மGHm LtN 5}பm எgதpபYதl

67

ேராமாNCXl மHப,tm 2-வB µைறயாக Jசாரைணைய எ(r ெகாllவB மரண
தQடைன J(kகpபYவB, ெஜXKl மரண தQடைன J(kகpபY1றB. ெஜXKl
மரண தQடைன 5ைறேவGறpபடகாt(Rk_m ேநரt(l 2 LேமாtேதM 5Rபm
எgதpபYவB.
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